
Kære alle foreninger i Gladsaxe 

På baggrund af den øgede smitte i 38 kommuner, har Regeringen 7. december udsendt nye 

COVID-19 restriktioner og forlænget de nuværende. De nye og forlængede tiltag gælder fra 

onsdag 9. december til lørdag 2. januar 2021. Se de nye og forlængede tiltag her: Nye og 

forlængede COVID-19 tiltag. Læs også en række spørgsmål og svar fra kulturministeriet 

her: Corona spørgsmål og svar.  

Det er ikke noget krav, men vi opfordrer jer til at gå tidligt på juleferie, hvis det er muligt i 

forhold til jeres foreningsaktiviteter. 

Regeringen har besluttet at:  

        Forlænge de allerede gældende nationale tiltag til og med 28. februar 2021. 

        Indføre en række nye skærpede tiltag i form af en samlet ’storby- og Sjæl-
landspakke’, der omfatter 38 kommuner.  

 

Indendørsfritidsaktiviteter lukker ned: 

        På baggrund af det høje smittetal i de 38 kommuner lukkes alle offentlige lokaler, sale, 

skoler, foreningslokaler og haller ned, hvor der udøves idræts-, forenings-, kultur-, og 

fritidsaktiviteter. Professionel-/eliteidræt er fortsat undtaget. 

 Udendørsforeningsaktivitet kan foregå udendørs: 

        Forsamlingsforbuddet på max 10 personer. Gælder uanset alder og inklusiv ansvarlige 

(trænere og ledere)  

        Husk, at det er bestyrelsens ansvar at ovennævnte og alle øvrige retningslinjer for at 

hindre smittespredning overholdes. Vi anbefaler, at I holder jer opdateret på retningslinjer 

fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der kan have særlige anbefalinger i forhold 

til jeres aktivitet 

 

Kulturinstitutioner lukker for offentligheden: 

        Restriktionerne for de 38 kommuner betyder lukning af teatre, koncertsale, 
spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og 
udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, 
Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.  

  

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/07122020-COVID-19-TILTAG/03-pjece-covid-19-tiltag.pdf
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/lokale-tiltag/storby-/sjaellandspakke


Bookinger: 

        Alle fritidsbrugere der har bookede tider i lokaler, sale, haller vil i perioden blive aflyst 

automatisk 

 

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne 

Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I 

velkomne til at kontakte:  

        Konsulent Kasper Pedersen på mail: Kajunp@gladsaxe.dk eller  

telefon: 5119 4341 

        Fritidskonsulent Rikke Clausen på mail: bkfrcl@gladsaxe.dk eller  

telefon: 3957 5339 

        Booking ved at sende en mail til nybooking@gladsaxe.dk, så får I svar retur snarest 

muligt om hvad der kan lade sig gøre 

        Idrætsanlæggene ved at sende mail til idraet@gladaxe.dk   

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen 

- og bliv hjemme hvis du føler dig syg. 

Venlig hilsen 

Søren Nabe-Nielsen 

Afdelingsleder 

 

Kultur, Fritid og Unge  

Rådhus Allé 7 

2860 Søborg 

Telefon: 39 57 53 42 

Mobil: 21 32 77 04 

Mail: sornab@gladsaxe.dk  
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